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Analise do teor de proteina em 
feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) 

o feijao e largamente utilizado na alimentac;ao humana como fonte de protefna, sendo urn alimento 

de baixo custo, 0 que permite complementar a necessidade ca16rica diaria das populac;oes carentes. Sua 

imporrancia sQcial como alimento substituto de protefnas animais justifica 0 esforc;o de pesquisa no 

sentido de se conhecer a heranc;a genetica que controla 0 teor de protefnas, visando obter gen6tipos 

de feijoeiro com alta qualidade proteica. Neste sentido, esse trabalho objetivou avaliar 0 teor de 

protefna numa populac;ao F2 oriunda do cruzamento entre as linhagens CNFC 7812 e CNFC 8056. 

Esses genitores sao contrastantes em re1ac;ao ao teor de protefna, sendo que 0 CNFC 7812 contem 

24%, e 0 CNFC 8056, com 19%. As analises foram efetuadas em 106 gen6tipos F23 derivados do 

cruzamento de CNFC 7812 X CNFC 8056 obtidos na area experimental da Embrapa Arroz e Feijao. 

Para as determinac;oes da protefna total, foi estimado 0 teor de nitrogenio utilizando 0 metodo de 

microKjehldahl propos to pela AOAC "Association of Official Methods of Analysis" . As estimativas 

dos teores de protefna de cada gen6tipo foram obtidas a partir de tres mensuraveis da quantidade de 

N.·O fator 6,25 foi utilizado para converter os val ores de N em valores proteicos. 0 teor medio de 
• protefna obtido foi de 21,6%, entretanto, na populac;ao segregante foram encontrados gen6tipos com 

ate 28,3% de protefna. Esses resultados indicam que a interac;ao alelic~ aditiva e predominante para 

essa caracterfstica. 0 coeficiente de variac;ao do experimento foi de 15,9. Futuramente, uma avaliac;ao 

conjunta sera realizada entre os dados fenotfpicos relativos ao teor de protefna obtidos neste trabalho 

com 0 mapa de ligac;ao construfdo para essa populac;ao F2, visando identificar e mapear regioes genomicas 

responsaveis pelo aumento na qualidade proteica do grao. 1\1 
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